
Na podstawie ROZPORZĄDZENIA MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 20 marca 

2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania 

jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-

19 oraz ROZPORZĄDZENIA MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 20 marca 2020 r. 

zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu 

oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 dyrektor szkoły 

przekazuje rodzicom informację, w jaki sposób będzie przebiegała praca zdalna z uczniami w 

PSP im. Ziemi Grójeckiej w Zaborowie: 

 1. W okresie od 25 marca do odwołania nauka jest realizowana na odległość.  

 2. Nauczyciele szkoły w Zaborowie wykorzystują następujące narzędzia do pracy zdalnej z uczniami:  

- dziennik elektroniczny Librus, 

- szkolną platformę e-learningową Moodle,  

- pocztę elektroniczną,  

- aplikację WhatsApp,  

- streaming video, 

- komunikator Hangouts,  

- wiadomości SMS i MMS,  

- inne narzędzia pracy zdalnej po uzgodnieniu z dyrektorem szkoły. 

3. Prace uczniów są oceniane zgodnie z WSO (kryteria wymagań na poszczególne oceny zawarte                    

w Statucie Szkoły). Oceny będą wstawiane do dziennika elektronicznego od 25 marca 2020 r.  Oceny 

uzyskane w okresie od 12 do 25 marca mogą być wstawione do dziennika za zgodą ucznia. 

  

4. Nauczyciele mogą od 25 marca 2020 r. w sposób zdalny przeprowadzać sprawdziany wiadomości                             

i umiejętności uczniów dostosowane poziomem trudności do szczególnej sytuacji w jakiej znaleźli się 

uczniowie, nauczyciele i rodzice.  
 

5. W przypadku oddziałów przedszkolnych i uczniów klas I-III szkoły podstawowej, nauczyciele 

poinformują rodziców o dostępnych materiałach, a także możliwych sposobach i formach ich realizacji 

przez dziecko w domu. Informacje te pojawią się w Librusie, za pośrednictwem poczty elektronicznej, 

telefonicznie i w grupie: Akademia Przedszkolaka KRASNAL w Zaborowie na Facebooku. 
 

6. Wszelkie uwagi i sugestie dotyczące przebiegu zdalnego nauczania rodzice przekazują 

wychowawcom. Szkoła w miarę możliwości dostosuje formy zajęć do zgłaszanych potrzeb. 
 

7. Prosimy wszystkich rodziców o bieżące monitorowanie pojawiających się w dzienniku 

elektronicznym, na stronie szkoły, a także na Facebooku informacji, wiadomości i ogłoszeń. 

 


